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τε όλα τ' άλλα τηλεχειριστήρια
νής βάση δεδοµένων υπέρυθρων κωδικών για τις πιο πολλές συσκευές ή µάρκες
λη εκµάθηση του IR από οποιαδήποτε συσκευή
γραµµατιζόµενα κουµπιά για πρόσβαση σε λειτουργίες συχνής χρήσης
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νη LCD της κλίµακας του γκρι µε ρεαλιστικά, ευδιάκριτα κουµπιά
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ην προσαρµογή αποµακρυσµένου περιβάλλοντος χρήσης στη συσκευή
ισµικό υπολογιστή για δηµιουργία του δικού σας περιβάλλοντος χρήσης

ία στη χρήση
νη LCD µε οπίσθιο φωτισµό για ευκολία στο σκοτάδι
λήκτρα δροµέα απλοποιούν την πλοήγηση στα µενού οθόνης
κτρο ψηφιακού ελέγχου αντίθεσης για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας
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Εικόνα/Οθόνη
• Ανάλυση: 160 x 100 pixel
• Οθόνη αφής
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Πράσινο
• Χρώµατα οθόνης: 4
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 3,2 ίντσα

∆υνατότητα σύνδεσης µέσω υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
• Εκµάθηση κωδικών IR
• Εκµάθηση εύρους συχνοτήτων: Έως 78 kHz και 

455 kHz
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδοµένων: Πάνω από 250
• LED εκποµπής: 2

Προσαρµογή
• Εφαρµογή επεξεργασίας σε PC: NeoEdit
• Προσαρµογή στην οθόνη
• ∆υνατότητα διαµόρφωσης πλήρ. οθόνης: Όχι
• ∆ιαφάνεια: Όχι
• Ειδική διαφάνεια πλήκτρων: Όχι
• Μακροεντολές: Έως 250 βήµατα

Ευκολία
• Κουµπιά συσκευής
• Πλήκτρο δροµέα
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• Ρολόι µε ηµερολόγιο: ναι
• Πολύγλωσσος: Όχι
• Αισθητήρας ενεργοποιούµενος µε κίνηση: Όχι

• Προγραµµατιζόµενοι χρονοδιακόπτες: Όχι
• Βάση/ σταθµός σύνδεσης: όχι

Συνδεσιµότητα
• RS232

∆ιαστάσεις
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 1,8 κ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

74 x 33 x 17" χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.220 κ.
• Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 5°C έως 45°C

Προδιαγραφές συστήµατος
• CPU: Mitsubishi 16 bit
• Μέγεθος µνήµης Flash: 1 MB

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 75 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 

SE, 2000, ME
• Μνήµη RAM: 64 MB

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 3 x AA
• Έντυπος οδηγός χρήσης
• Καλώδιο RS232
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: ναι
• Κάρτα εγγύησης: ναι
• Βάση σύνδεσης: όχι
•
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 κωδικών ενσωµατωµένη σε ένα 
ιστήριο. Η λειτουργία αυτή 
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ρατά χαρακτηριστικά της οθόνης.
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